
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
Wójt Gminy Złotów 

wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia  

o wartości poniżej 14.000,00 euro na wykonanie usług: 

„Wykonanie projektów budowlanych oświetlenia 

drogowego w miejscowościach na terenie gminy Złotów” 
i 

 zaprasza do złożenia oferty 
 

Do prowadzonego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907, 

ze zmianami) – art.4 pkt 8 ustawy. 

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej 

dotyczącej wykonania oświetlenia drogowego w 9 miejscowościach: 

- Dzierzążenko – 20 pkt świetlnych, 

- Franciszkowo – 3 pkt świetlne, 

- Górzna – 2 pkt świetlne, 

- Józefowo – 4 pkt świetlne, 

- Międzybłocie – 10 pkt świetlnych, 

- Nowy Dwór – 3 pkt świetlne,  

- Nowa Święta – 4 pkt świetlne, 

- Płosków – 8 pkt świetlnych, 

- Rosochy – 5 pkt świetlnych. 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie 9 projektów budowlanych oświetlenia 

drogowego obejmującego montaż słupów typu SW-9, opraw SGS-102, i 

wysięgników ww-2,0m. 

Wymagania stawiane wykonawcom: 

1.Warunki techniczne przyłączenia uzyskuje Projektant. 

2. Rozwiązania projektowe na roboczo należy uzgodnić z Zamawiającym. 

3. Opracowanie kompletnych projektów budowlanych i wykonawczych zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno użytkowego 

(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) wraz z wszelkimi wymaganymi ustawą 

Prawo budowlane opiniami i uzgodnieniami (po 5 egz.) a niezbędnymi do 

uzyskania pozwolenia na budowę. Projekt powinien zawierać szczegółowy opis 

parametrów technicznych robót i technologii ich wykonania 

4. Opracowanie przedmiarów robót zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury  z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 



formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 

późn. zm.) – 2 egz. 

5. Opracowanie kosztorysów inwestorskich zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury  z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 

późn. zm.) – 2 egz. 

6. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno użytkowego 

(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) – 2 egz. 

7. Dokumentację projektową, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie 

opracować w 1 egzemplarzach w wersji elektronicznej.  

W załączeniu: mapy sytuacyjne terenu. 

 

2. Wymagany termin realizacji zamówienia:   do 30 czerwca 2014 r. 

 

3.Cena oferty ma charakter ryczałtu, którego definicję określa art. 632 Kodeksu 

cywilnego. Do ceny netto należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. 

Wskazanym jest, aby przed złożeniem oferty, Wykonawca przeprowadził wizję 

lokalną w celu oceny, na własną odpowiedzialność, wszelkich czynników 

wpływających na przygotowanie oferty i określenie ceny ryczałtowej. 

 

4. Osoba uprawniona do porozumiewania się  wykonawcami:  

    Zdzisław Gwizdała –  tel. 67 263 53 05 

 

5. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Złotowie w terminie do 

28.02.2014 r. do godz. 11
00

  w pokoju nr 1 (sekretariat). 

 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia zamówienia 

na część projektów wymienionych w pkt 1a-1i formularza oferty. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



Załącznik nr 1  

........................................................................ 

Nazwa Wykonawcy 

 

........................................................................ 

Adres siedziby 
 

........................................................................ 

Nr faksu     

                    

                                                                                                

                                                                                             Wójt Gminy Złotów 

            ul. Leśna 7,  77-400 Złotów  

 

 

FORMULARZ OFERTY 
 

               Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na wykonanie usług: 

„Wykonanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego w 

miejscowościach na terenie gminy Złotów” oferujemy Wykonanie 

zamówienia za cenę ryczałtową : 

1a/ Oświetlenie drogowe w miejscowości Dzierzążenko: 

 

cena netto  ......................................... zł 

 

podatek VAT ................% ........................... zł 

 

cena brutto  (wraz z podatkiem VAT)  ............................................. zł 

 

(słownie brutto 

............................................................................................................................. ...) 

 

1b/ Oświetlenie drogowe w miejscowości Franciszkowo: 

 

cena netto  ......................................... zł 

 

podatek VAT ................% .............................. zł 

 

cena brutto  (wraz z podatkiem VAT)  ..................................................... zł 

 

(słownie brutto 

..............................................................................................................................) 

 



1c/ Oświetlenie drogowe w miejscowości Górzna: 

 

cena netto  ......................................... zł 

 

podatek VAT ...............% ............................. zł 

 

cena brutto  (wraz z podatkiem VAT)  ..................................................... zł 

 

(słownie brutto 

..............................................................................................................................) 

 

1d/ Oświetlenie drogowe w miejscowości Józefowo: 

 

cena netto  ................................,,,,,,,,,,,,,,,,......... zł 

 

podatek VAT ................% ................................ zł 

 

cena brutto  (wraz z podatkiem VAT)  ..................................................... zł 

 

(słownie brutto 

..............................................................................................................................) 

 

1e/ Oświetlenie drogowe w miejscowości Międzybłocie: 

 

cena netto  ............................................. zł 

 

podatek VAT ................% ............................... zł 

 

cena brutto  (wraz z podatkiem VAT)  ..................................................... zł 

 

(słownie brutto 

..............................................................................................................................) 

 

1f/ Oświetlenie drogowe w miejscowości Nowy Dwór: 

 

cena netto  ................................................. zł 

 

podatek VAT .................% ....................................... zł 

 

cena brutto  (wraz z podatkiem VAT)  ..................................................... zł 

 

(słownie brutto 

.............................................................................................................................) 



1g/ Oświetlenie drogowe w miejscowości Nowa Święta: 

 

cena netto  .............................................. zł 

 

podatek VAT .................% ........................................ zł 

 

cena brutto  (wraz z podatkiem VAT)  ..................................................... zł 

 

(słownie brutto 

..............................................................................................................................) 

 

1h/ Oświetlenie drogowe w miejscowości Płosków: 

 

cena netto  ......................................... zł 

 

podatek VAT .................% ............................. zł 

 

cena brutto  (wraz z podatkiem VAT)  ..................................................... zł 

 

(słownie brutto 

..............................................................................................................................) 

 

1i/ Oświetlenie drogowe w miejscowości Rosochy: 

 

cena netto  ................................................... zł 

 

podatek VAT ................% ................................ zł 

 

cena brutto  (wraz z podatkiem VAT)  ..................................................... zł 

 

(słownie brutto 

..............................................................................................................................) 

 

2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty 

wykonania zamówienia. 

 

                                                                                   Podpisano: 

 

                                                                  ............................................................. 

                                                               (czytelne podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do              

                                                                                                           występowania w obrocie  prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo)  

 

 

Miejscowość .................................................. Data ....................................................... 


